POÈTIQUES BARCELONINES
El Consorci d’Educació de Barcelona repensa la festa del Jocs Florals perquè estigui obert a tot
l’alumnat, que en sigui partícip tant si té unes habilitats escriptores molt desenvolupades, com si
vol explicar les seves cosmogonies amb nous llenguatges i fórmules.

A QUI VA ADREÇAT
Centres públics
ETAPA
Primària. Secundària. Postobligatòria
DURADA
Un curs escolar

CONTEXT
Barcelona és ciutat literària i aspira que els seus ciutadans del futur tinguin el gust i l’hàbit
d’escriure més enllà del món acadèmic, a més que es perllongui al llarg de les seves biografies
com una forma d’entendre’s i explicar-se. Es fomentarà el conreu de les mirades poètiques en
totes les formes que ens suggereixen els gèneres discursius.

OBJECTIUS


Augmentar significativament el nombre d’alumnat i de docents que participen als Jocs
Florals més enllà d’un objectiu competitiu i puntual pels volts de Sant Jordi.



Sensibilitzar i formar l’alumnat i els equips docents tant en escriptura com en diferents
suports i formes de presentar-la en què els processos siguin tan importants com els
productes finals. La reflexió sobre els processos són claus per a la millora i sofisticació
dels escrits futurs i la consegüent recepció dels lectors.



Crear ciutadans de futur interessats en la Barcelona real i literària com a protagonistes i
partícips actius.

A QUI VA ADREÇAT
A centres públics de primària, secundària, postobligatòria i d’adults que de forma voluntària
vulguin entrar a formar part d’aquest segon any després de l’experiència pilot.

DURADA
Tot el curs escolar fins a finals de maig.

DESCRIPCIÓ
Perfil de l’alumnat per a aquest programa:
L’alumnat al qual s’adreça aquest programa és a tothom que vol desenvolupar unes bones
competències literàries a partir del gust de l’escriptura.
Suports/recursos del programa:



L’equip LIC
L’Associació d’Escriptors en llengua Catalana.

Calendari:
L’activitat començarà a mitjans del mes d’octubre i acabarà a mitjans de maig. Cal participar als
Jocs Florals de districte per després passar als de ciutat.

Compromís dels centres:


L’equip directiu del centre ha de vetllar pel seguiment i per desar evidències al llarg dels
processos creatius



El professorat implicat en el programa ha d’estar adjudicat en el centre com a mínim per a
tot el curs escolar.



Caldrà disposar d’espais per a la realització de l’activitat i desar les evidències en forma
de quadern d'aprenentatge, bloc o alguna plataforma digital de centre i/o ciutat per
compartir experiències, fer vídeos dels processos, lectures en veu alta dels productes
finals, etcètera .



L’equip directiu de cada centre participant designarà un/a docent de referència del
programa com a representant del/s curs/os que hi participin.



L’assistència a les sessions de formació del professorat (ha de ser d’un mínim de dos
docents per centre).



Cal omplir les dades de seguiment i avaluació de l’activitat en el format i contingut que el
Consorci d’Educació de Barcelona li requereixi.



Lligar la proposat d’escriptura amb el Projecte Educatiu de Centre per crear una línia de
centre
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FORMACIÓ ASSOCIADA
Les sessions amb el professorat serà de 21h. Per acreditar, caldrà una part de compartir discurs
i mirada sobre els entorns d'aprenentatge però una altra d'aplicació real a l’aula lligada amb els
Jocs Florals de forma directa o indirecta.

QUÈ SE N’ESPERA
S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a:





Que el professorat participant incorpori en la seva pràctica docent a l’aula estratègies
d’escriptura, el foment de l’art i plaer d’escriure als seus hàbits i al de l’alumnat
Que el professorat pugui compartir línies de treball comunes pel que fa a l’ensenyament
de la dimensió d’expressió escrita i literària lligades a la comunicació oral i a la comprensió
lectora.
Que l’alumnat participant millori la seva disposició en relació amb l’ús de la llengua escrita
i a la motivació de lligar educació i cultura en els seus contextos significatius.

CONTACTE
Francesc Vila
Consorci d’Educació de Barcelona
fvila.ceb@gencat.cat
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